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Hållbar utveckling
Genova driver verksamheten med hållbarhet som kompass
och vi tar ansvar som fastighetsägare och stadsutvecklare
med ett långsiktigt perspektiv. Begreppet hållbarhet handlar
för oss om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljö
mässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Viktiga komponen
ter är trä som prioriterat byggmaterial, miljöcertifiering av
fastigheter, grön finansiering och sociala initiativ. Vi arbetar
med att stärka Genovas hållbarhetsarbete ytterligare, både
strategiskt och operativt.
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Förutom att vara förnyelsebart och återvinningsbart har
trä som byggmaterial en rad andra fördelar. Genova deltar
aktivt i utvecklingen av att bygga i trä från svenska skogar.
Det gör vi för att vi anser att trä är det bästa materialet för
att skapa hållbara bostäder. Trä är inte bara det enda för
nybara byggnadsmaterialet, det binder koldioxid och ger
betydligt lägre koldioxidutsläpp under sin livstid jämfört
med andra byggnadsmaterial. Men vi bygger aldrig snabb
are än skogen växer. Den goda skötseln och tillväxten i
de svenska skogarna gör att det går snabbt för skogen att
återställa det som behövs för att bygga ett flerbostadshus.
Att bygga bostäder i trä är därmed gynnsamt om man som
vi vill erbjuda attraktiva bostäder och samtidigt minska
koldioxidbelastningen.
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Hållbarhet en kärnfråga
För Genova är hållbarhet en kärnfråga och vi arbetar aktivt för att ta vårt
ansvar som fastighetsägare och stadsutvecklare. Vi är måna om att våra
fastigheters utveckling också bidrar till en mer hållbar värld och utvärderar
löpande hur vi kan bidra till att minska koldioxidbelastningen.

Genovas hållbarhetsstrategi tar sin
utgångspunkt i visionen, affärsidén och
bolagets värderingar. Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att hantera
hållbarhetsrelaterade affärsrisker effektivt, samtidigt som bolaget drar nytta
av de möjligheter som ges. Genovas
varumärke ska inge långsiktig trygghet
för såväl kunder och hyresgäster som
medarbetare och övriga intressenter. Vi
ser en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet.
Det finns flera sätt att implementera
hållbarhetsarbetet i våra fastigheter.
Utgångspunkten är att minska utsläp-

pen av växthusgaser genom att dra ner
på mängden energi som används i vår
nyproduktion. Vi bidrar dock till hållbar utveckling på fler sätt än så. Bland
annat genom att arbeta med målsättningen att samtliga våra nya fastigheter
ska miljöcertifieras. Därtill arbetar vi
att aktivt för att minska våra avfallsmängder; vi köper till övervägande del
förnybar el, utvärdera att installera
solceller på tak och mycket mera för
att ta vårt ansvar som fastighetsägare
och bli än mer attraktiv som hyresvärd.
Detta arbete ska leda till långsiktig och
hållbar lönsamhet.

3 dimensioner
Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

• Med trä som prioriterat materialval minskar
vi vår koldioxidbelastning och därmed
klimatpåverkan, jämfört med byggnation i
betong. Energieffektiv industriell byggteknik
i trä medför mer effektiva och miljövänliga
byggprocesser.

• Har vuxit med god och stabil lönsamhet
sedan start 2006. Långsiktig hållbar tillväxt
och god avkastning skapar värden för
Genovas intressenter och möjliggör fortsatta
investeringar.

• S om ett fastighetsbolag med ett långsiktigt
förvaltningsperspektiv har vi möjlighet att
påverka och bidra med socialt värde
skapande i vårt detaljplanearbete tillsam
mans med kommuner, hyresgäster och
andra intressenter.

• Nyproducerade bostäder byggs alltid med
ambition att bli certifierade enligt minst
Miljöbyggnad Silver eller märkas med
Svanen, och nyproducerade kommersiella
fastigheter enligt den internationella stan
darden BREEAM.
• F öljer upp energianvändning i fastighets
beståndet och granskar löpande möjligheter
till en minskad energianvändning.
•E
 rbjuder gröna hyresavtal som inkluderar
handlingsplaner med åtgärder som ska bidra
till en bättre miljö.
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• S trävar efter att öka andelen finansiering
med gröna lån.
• A rbetar aktivt med ansvarsfulla affärs
relationer i verksamhetens samtliga led.
• Utvecklar och bygger för olika upplåtelse
former.
• Utvecklar och bygger för egen långsitkig
förvaltning.

• Genom arbete i tidiga skeden av samhälls
planeringsprocessen bidrar vi till att utveckla
stadsdelar och områden mellan husen till
socialt hållbara miljöer, bland annat genom
åtgärder för att öka trygghet.
• Tillämpar Fastighetsbranschens uppförande
kod för leverantörer, baserad på de tio
principerna i FN:s Global Compact
• S töttar Maskrosbarn, en organisation som
hjälper barn och ungdomar med föräldrar
som mår dåligt eller har någon form av
missbruk.
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Med långsiktighet
som kompass
Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår långsiktighet. Att vara en fastighetsä
gare med evighetsperspektiv på ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och
påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan – såsom energianvändning, materialval,
avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer.

FN:s globala mål för
hållbar utveckling
Genova har identifierat fem av
FN:s 17 mål som bolaget främst
kan bidra till.
Ekologiskt:
Ekosystem och
ekologisk mångfald
Ekonomiskt:
Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion
och produktion
Socialt:
God hälsa och
välbefinnande
Hållbara städer
och samhällen

Vårt långsiktiga mål är att uppnå
klimatneutralitet i vår nyproduktion.
Materialförbrukning och energianvändning utgör tillsammans den största
miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att bygga i trä kan
vi minska vår koldioxidbelastning
och därmed minska vår klimatpåverkan. När vi bygger nya eller utvecklar
befintliga fastigheter, exempelvis vid
anpassningar av lokaler för tillträdande
kunder, har vi ett hållbart angreppssätt.
Att material som är i gott skick rivs ut
innebär ett betydande resursslöseri.
Därför är det viktigt att redan från start
satsa på flexibilitet och tidlösa material
av hög kvalitet. Genovas nyproduktion
spelar dock en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra
samarbetspartners arbetar vi för att
bygga så mycket som möjligt i trä. Det
finns tydliga affärsmöjligheter i att vara
en drivande och kunnig samarbetspartner i hållbarhetsfrågor.

Ansvarsfulla affärsrelationer
Genova köper in både tjänster och
material i alla delar av verksamheten.
Regler och riktlinjer för hur vi ska agera
professionellt och etiskt i kontakterna
med leverantörer och entreprenörer
finns beskrivet i Genovas personalhandbok. Under 2019 implementerades
en whistleblowing-funktion för att
ytterligare öka möjligheten att fånga
upp och vidta åtgärder vid eventuella

överträdelser mot Genovas uppförande
kod. Inga överträdelser mot uppförande
koden rapporterades under året. Genova
tillämpar även Fastighetsbranschens
uppförandekod för leverantörer. Koden
bygger på de tio principerna i FN:s Global
Compact. En struktur för att genomföra
revisioner hos leverantörerna håller på
att utformas. Genova tillämpar i övrigt
FN:s Global Compacts principer och
försiktighetsprincipen i alla led i sin
verksamhet. Vi fortsätter att utveckla
arbetet kring upphandlingsfrågor för att
minska riskerna.

FNs globala hållbarhetsmål
Nationella och internationella standarder är en självklar utgångspunkt
för Genovas hållbarhetsarbete. FN:s
globala mål för hållbar utveckling är en
viktig ledstjärna i vårt arbete framåt.
För Genova fungerar FN:s globala
utvecklingsmål som ett ramverk för att
förstå hur bolagets hållbarhetsarbete
bidrar till omvärldens mål för hållbar
utveckling och mänskliga rättigheter.
Genova har identifierat fem av FN:s 17
mål som bolaget främst kan bidra till.
Vi bedriver ett arbete med att integrera
målen i en hållbarhetsstrategi och göra
dem till en naturlig del i våra beslutsprocesser. Syftet är att skapa en plattform varifrån vi, tillsammans med våra
samarbetspartners, effektivt kan bidra
till en mer hållbar utveckling.
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Organisation och riktlinjer
Gällande lagstiftning och miljökrav
utgör, tillsammans med Genovas
uppförandekod och hållbarhetspolicy,
grunden i vårt hållbarhetsarbete som
involverar såväl medarbetare och hyresgäster som leverantörer och entreprenörer. Riktlinjer finns även för att tillse
att Genovas medarbetare har erforderlig
kompetens och erfarenhet för att kunna
bidra till utvecklingen av Genovas
hållbarhetsarbete. Hållbarhetspolicyn
fastställs av styrelsen och är föremål
för en årlig översyn där hänsyn tas till
aktuell intressentdialog som analyseras.
Genovas VD har det strategiska ansvaret
för koncernens hållbarhetsarbete och
utveckling medan affärsenheterna bär
det operativa ansvaret för att säkerställa
att miljö- och hållbarhetsstrategierna
följs och tillämpas i förvaltning och

6
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beslutssituationer i vår nyproduktion.
Under året genomfördes åtgärder för
att ännu tydligare integrera Genovas
hållbarhetsarbete i organisationen.

Att tänka nytt driver utveckling
Vi arbetar med att utveckla strategiska
partnerskap med leverantörer och
andra intressenter kring hållbar utveckling för att på ett effektivt sätt kunna
bidra till FN:s globala mål och nå upp
till våra kunders ständigt ökande krav
och förväntningar. Vi är övertygade om
att samarbete med andra aktörer leder
till nya idéer. Vi arbetar för att hitta nya
hållbara lösningar och bidrar därigenom till att öka utvecklingstakten inom
vårt område. Genom samarbeten med
experter, leverantörer och andra intressenter inom andra branscher kan vi
också utveckla produkter och tekniska

lösningar som baseras på idéer från
andra verksamhetsområden. All teknisk utveckling testas i våra befintliga
miljöer och lösningar som fungerar väl
implementeras i fastigheterna. Under
året har vi påbörjat nya och förstärkt
befintliga samarbeten för att hitta fler
hållbara lösningar i våra projekt.

Genova utvecklar och arbetar hållbart
utifrån miljömässiga, ekonomiska och
sociala aspekter.
Ekologisk hållbarhet
Alla ekosystem ska skyddas och ges
möjlighet att utvecklas. Det är viktigt
att naturen ges möjlighet att återskapa
resurser som utnyttjas.

Våra tre
dimensioner

Social hållbarhet
Ett jämställt och jämlikt samhälle
där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga
skillnader.

Ekonomisk hållbarhet
Miljön ska inte skadas för att öka den
ekonomiska tillväxten. Konsumtion och
produktion ska vara hållbar och resurser
användas effektiv.
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Trästaden växer i Norrtälje
Med inspiration från Norrtäljes historiska stadskärna bygger Genova ett
generationsboende med lummiga bostadsgårdar. Utförandet i trä gör
kvarteret Handelsmannen till en naturlig del av Norrtäljes nya årsring.

Norrtälje har en lång historia av småskalig träarkitektur, som till viss mån
utmanats av de senaste årens starka
tillväxt. Hur bygger man nytt så att det
samspelar med det kulturhistoriskt
värdefulla, men samtidigt möter dagens
krav och utmaningar? På randen av ett
industri- och handelsområde kommer
Genova att uppföra kvarteret Handels
mannen, som är en del av ett nytt stadsdelsområde och en modern tolkning
av stadens historiska träarkitektur.
Visionen är ett generationsboende med
förskola, äldreboende och flerfamiljshus i en integrerad landskapsdesign.
Livet mellan husen är lika viktigt som
det som levs innanför väggarna.
– Kommunen har utvecklat ett
gestaltningsprogram för ett större
stadsdelsområde, med fokus på lekfullhet och grönska. Eftersom kvarteret
Handelsmannen är den första utvecklingen av det nya stadsdelsområdet
kommer det i mångt och mycket att
sätta normen och nivån för den nya
stadsdelen. Detaljplanerna är öppna för
tolkning, och på så sätt formar vi identiteten tillsammans med kommunen och
beställaren, säger Ola Jonsson på C.F.
Møller Architects som ritar projektet.
Valet av material var enkelt. Dels är
trä Genovas prioriterade val av bygg
material, dels på grund av Norrtäljes
arkitektoniska arv, men också för att
arkitekten Ola Jonsson har en rad

8
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uppmärksammade träprojekt på sitt
CV och ingår i ett forskningsteam som
utvecklar möjligheterna att bygga höga
hus med stomme av massivt trä. Det går
inte att ta miste på hans entusiasm för
materialet.
– Förutom att trä är ett förnybart,
resurseffektivt material som lagrar och
fördröjer koldioxidutsläpp visar forskning också att det finns hälsomässiga
fördelar med att bo i trähus, som har
med inneklimat och ljudmiljö att göra.
Trä ger dessutom snabbare byggprocesser, mindre buller på byggarbetsplatsen, färre transporter och mindre
grundläggning av betong.
Idag består fastigheten bara av hårdgjorda ytor, men planen är att återinföra
naturvärden och biologisk mångfald. Det kommer att anläggas gröna
lummiga bostadsgårdar, förgårdar
och gröna ytor mellan gata och hus.
Småskaligheten i staden har satt tonen
för projektet, med brutna tak som ger liv
och identitet.
– Vi arbetar med innovation och
inspireras av vår samtid och kontexten
på platsen. Det är avgörande för oss att
jobba med långsiktiga fastighetsutvecklare som är genuint intresserade av
stadsutveckling, och måna om kvalitet
och hållbarhet in i minsta detalj, avslutar Ola Jonsson.
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HUS D
HUS B

BALKONG

(TERRASS)

LOFTGÅNG

BALKONG
INDRAGEN TERRASSVÅNING

PLAN 5

PLAN 4
PLAN 4

PLAN 3
PLAN 3

GÅRD

PLAN 2

ESTUNAVÄGEN

PLAN 2

GÅFARTSGATAN
PLAN 1 +14.5

LGH
PLAN 1 +13.5

GÅRD +13.5

ENTRE´+12.5

GARAGE +10.0

ENTRE´+13.5

Intill ett industri- och handelsområde planerar vi att bygga ett kvar
ter som är en modern tolkning av stadens historiska träarkitektur.
Visionen är ett generationsboende med förskola, äldreboende och
flerfamiljshus i en integrerad landskapsdesign. Vi kommer dess
utom att anlägga lummiga bostadsgårdar och trivsamma grönytor.

Handelsmannen 1
Kommun: Norrtälje
Innehåll: Hyresbostäder,
äldreboende, förskola
Byggstart: 2019
Planerat färdigställande:
2021-2022
Antal bostäder: 350
Arkitekt: C.F. Möller Architects
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Ekologisk hållbarhet
Bygga i trä
Med hållbarhet i fokus är trä ett prioriterat materialval för Genova varigenom
vi kan minska vår koldioxidbelastning och därmed vår klimatpåverkan.
Förutom att trä är ett förnybart och
resurseffektivt material som lagrar och
fördröjer koldioxidutsläpp finns det
också hälsomässiga fördelar med trähus
avseende inneklimat och ljudmiljö. Trä
ger dessutom snabbare byggprocesser,
mindre buller på byggarbetsplatsen
och färre transporter. Parallellt med de
miljömässiga fördelarna finns affärsmässiga vinster med att bygga i trä. I
takt med en ökad tonvikt på hyresrätter
kan utvecklingen delvis komma att styras mot ökad modulproduktion, med en
fortsatt hög ambition vad gäller arkitektur och design. Trä är ett material som
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lämpar sig väl för prefabricering som
samtidigt går att anpassa och variera
vad gäller fasader och utformning så att
varje byggnad får ett eget uttryck.

Miljöcertifiering av fastigheter
Genovas långsiktiga mål är att miljöcertifiera samtliga nyproducerade fastigheter i beståndet för att möta kundkrav,
minska vår klimatpåverkan, minska
riskerna, öka värdet och få bättre lånevillkor. Certifieringarna är bra verktyg
för att skapa en långsiktig förvaltning
och tydlig målstyrning för att förbättra
fastigheternas miljöprestanda. Genovas
nyproducerade bostäder ska alltid
byggas med ambition att bli certifierade
enligt minst Miljöbyggnad Silver eller
Svanen. Avseende nyproduktion av
kommersiella fastigheter har vi valt att

arbeta enligt den internationella standarden BREEAM.
Under 2019 påbörjade vi arbetet med
projektet Handelsmannen i Norrtälje
med byggnation av hyresbostäder och
samhällsfastigheter. Projektet byggs i
trä och planeras att Svanenmärkas samt
finansieras med bland annat gröna lån.

Energianvändning
Genova följer upp energianvändning
i fastighetsbeståndet och granskar
löpande möjligheter till minskad
energianvändning. Andra åtgärder
är installation av rörelsestyrda belysningssystem, anläggning av grönytor
och planteringar, utveckling av soprum,
utökning av andelen cykelparkeringar
och effektivare omhändertagande av
dagvatten. För varje projekt utvecklas

9 fakta om trähus
Trä är ett prioriterat byggmaterial för Genova.
Rationell och energieffektiv byggteknik i trä
medför mer effektiva och miljövänliga byggna
der jämfört med byggnation i betong.
1. M
 ed ett hus byggt i trä kan vi spara upp till
50 procent av koldioxidutsläppen jämfört
med ett hus byggt i betong.
2. M
 ed industriella processer för trähus kan
byggtiden halveras.
3. T
 rähus är tystare och det låter inte alls
lika högt som betong när det sågas och
spikas i.
4. E
 tt stort trähus väger ungefär en tredjedel
av ett betonghus.
5. T
 rä är ett naturmaterial som inte innehåller
tillsatser eller giftiga ämnen.
6. V
 i bygger i svenskt trä från norrländska
skogar.
7. T
 räd växer snabbt.
8. T
 rä är ett naturmaterial som ingår i natu
rens kretslopp och är helt förnyelsebart.
9. M
 aterialet är hållbart. Trähus som byggdes
för flera hundra år sedan står än idag.

handlingsplaner för att säkra att hållbarhetsaspekten beaktas i planering
och genomförande. Tillägg eller enklare
anpassningar införs även i vårt befintliga fastighetsbestånd, medan insatser
som kräver en större investering sker i
våra nyproducerade fastigheter.

Vatten och avfallshantering
Vattenförbrukning är en central fråga
i hela världen. I Sverige är utmaningen
främst kopplad till urbaniseringen där
belastning på befintliga system ständigt
ökar. Genova arbetar för att minska
vattenförbrukningen genom olika
initiativ, exempelvis installation av
snålspolande toaletter, kranar i handfat
och duschmunstycken. Resursslöseriet
vid lokalanpassningar är en utmaning
och ämnet diskuteras flitigt internt och

i branschen. Genova kommer i framtida
nyproduktioner teckna ramavtal avseende avfallshanteringen där avfallsentreprenören ska leverera statistik från
samtliga projekt. Därmed kan vi sätta
mål i syfte att minska avfallsmängderna. Vår återvinning har blivit mer
effektiv vilket innebär att en större
andel idag kan användas till energi
utvinning, istället för att gå på deponi.
Vi har som mål att återvinna så mycket
som möjligt av allt avfall. Även sophämtningen organiseras tillsammans
med leverantören för att minimera
biltransporter. På så sätt bidrar vi till
minskat utsläpp av koldioxid.

Laddinfrastruktur

laddstolpar vid nyproduktion som en
självklar åtgärd. I befintliga, äldre fastigheter är eltillgången ofta begränsad,
vilket vi försöker lösa genom att införa
en smart laddinfrastruktur där elen
kan räcka till fler; ett system som mäter
effektuttaget i laddstolparna och fördelar tillgänglig el mellan stolparna.

Gröna hyresavtal
Vi ser en ökad vilja och ambition hos
våra hyresgäster att tillsammans med
Genova arbeta för ett mer hållbart
samhälle. Därför kan vi erbjuda gröna
hyresavtal, vilket innebär att hyresgästen tillsammans med Genova sätter upp
en konkret handlingsplan med åtgärder
som ska bidra till en bättre miljö.

Användningen av hybridbilar och
elbilar ökar och vi ser installation av
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Ekonomisk hållbarhet
Hållbar ekonomi

Grön finansiering

Genovas övergripande målsättning
är att på ett långsiktigt hållbart sätt
generera tillväxt och god avkastning.
God lönsamhet är en förutsättning för
att kunna investera med full kraft inom
hållbarhet, vilket i sin tur kan bidra
till bolagets lönsamhet. Att vara en
finansiellt stabil affärspartner främjar
relationen med kunder, hyresgäster,
leverantörer och kreditgivare samtidigt
som en stark finansiell ställning är
avgörande för att lyckas behålla samt
attrahera kompetenta medarbetare.
Genova har vuxit med god och stabil
lönsamhet sedan start 2006. Under 2019
fördubblades Genovas förvaltningsresultat per stamaktie och det långsiktiga
substansvärdet per stamaktie ökade
med 47 procent.

Genova har som mål att öka andelen
projekt med grön finansiering. Grön
finansiering är lån från banker och
kreditinstitut som vill att deras utlåning ska vara hållbar och göra skillnad
för miljön. För Genova som fastighetsbolag är motkravet att investera och
bygga enligt uppsatta miljökrav – minst
nivå Gold enligt LEED, nivå Very good
enligt BREEAM, nivå Silver enligt Miljöbyggnad eller Svanenmärkning.
Genovas fokus på trä och hållbarhet
lämpar sig utmärkt för finansieringsmodellen. Under 2019 tecknade Genova
avtal om grön finansiering för projektet
Handelsmannen i Norrtälje som byggs
i trä och planeras att Svanenmärkas.
Grön finansiering bidrar till att lyfta
vårt hållbarhetsarbete till en ny nivå;
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kopplingen mellan hållbarhet och
lönsamhet tydliggörs ytterligare när det
finns möjlighet att påverka våra finansiella kostnader genom att driva projekt
och förvaltning med hållbarhet i fokus.
Med grön finansiering är projektet hållbart redan innan första spadtaget. Det
är ett kvitto på att vi jobbar med hållbarhet på ett långsiktigt och seriöst sätt.
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Social hållbarhet
Hållbar stadsutveckling
Hållbara, trygga och attraktiva stadsmiljöer växer fram där Genova utvecklar och investerar. Genova utvecklar de
platser där vi är verksamma utifrån en
helhetssyn, med ambitionen att skapa
både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. Lika viktigt som själva
byggnaderna är också livet som utspelar
sig mellan husen. Här arbetar vi tätt
med berörd kommun och expertis. För
att säkra kvaliteter och värden för alla
arbetar vi utifrån olika modeller som
till exempel Socialt värdeskapande
analys (SVA) och Barnkonsekvensanalyser (BKA).
Genova utvecklar stadsdelar och
kvarter genom att skapa hållbara och
attraktiva miljöer där människor vill bo
och arbeta med närhet till kommunikationsmedel. Vi strävar efter att våra
fastigheters funktion och arkitektur ska
bidra till blandade, smarta och cirkulära
städer och samhällsutvecklingen i stort.

Vår ambition är även att alltid verka för
ett tryggt och säkert samhälle vilket
också bidrar till attraktiva och tillgängliga fastigheter och miljöer. För att ytterligare stärka attraktiviteten och bidra till
en hållbar utveckling arbetar vi för en
ökad biologisk mångfald. Bland annat
genom bikupor på våra tak, planteringar
och ökad tillgång till gröna ytor.

Hållbar arkitektur
En god stad är varaktig. Vi är övertygade om att byggnader med hög
arkitektonisk kvalitet i kombination
med flexibilitet, moderna materialval
och innovativa tekniska lösningar både
berikar staden och blir mer attraktiva
för våra kunder. Gestaltningen av ett
område visar om det är planerat med ett
långsiktigt perspektiv. Ambitionerna
är höga i Genovas nyproduktion och
utveckling av befintliga fastigheter. Vi
bygger med hög arkitektonisk strävan.
Våra fastigheter ska bidra positivt till

stadsmiljön och byggnaderna ska skapa
goda förutsättningar för våra kunders
olika behov. God arkitektur med lång
estetisk livslängd och ett hållbart
angreppssätt i produktionen leder till
ett mer hållbart samhälle. Därför är
arkitektur en så viktig byggsten i vår
verksamhet. Arbetet sker efter tesen
att god arkitektur bygger på en balans
mellan form, funktion, ekonomi och
hållbarhet.
Genova arbetar med att följa upp
kundservicen, säkerställa kvalitetsarbetet och förstå hur vi kan fortsätta
utveckla hållbarhetsarbetet. Arbetet består bland annat av interna
workshops samt mätande av NöjdKund-Index (NKI). Mätning av NKI
(Nöjd-Kund-Index) genomförs vartannat år. Den senaste mätningen gjordes
under våren 2018 och gav en mycket
positiv bild av Genovas arbete. Vi
översteg branschindex inom samtliga
delsegment av undersökningen.
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En långsiktig investering
Genova köper fastigheter för att äga, utveckla och skapa värde över tid. Ett exempel
på detta långsiktiga perspektiv är Gördelmakaren 5 i centrala Norrtälje. Fastigheten
som förvärvades tomställd 2016 är efter ett framgångsrikt uthyrningsarbete och
upprustning nu fullt uthyrd.

Fastigheten Gördelmakaren 5 som tidigare inrymde ett Coopvaruhus ligger i
handelsområde Knutby Torg i Norrtälje
med kedjor som Blomsterlandet, Willys
och Rusta och med närhet till kommun
huset, växande bostadsområden och
bra kommunikationer. Genova som
gärna tar sig an fastigheter med utvecklingspotential såg att fastigheten kunde
få nytt liv med nya hyresgäster.
– Vi kunde förvärva fastigheten till
ett förmånligt pris i ett område vi tror
på. Lokaler som var gamla och tomställda men med potential. Det är ett
typiskt arbetssätt för Genova och vi har
en organisation med både erfarenhet
och resurser att driva den typ av utvecklingsprocess som krävs. Vi brukar säga
att Genova är experter på att göra fult
till fint, säger Henrik Sandström, fastighetschef på Genova.
Ambition var att identifiera nya handels
aktörer till lokalerna och arbetet påbörjades direkt med att bearbeta möjliga
företag, genom den egna förvaltnings
organisationen och externa konsulter.
Med den betydande ytan på drygt 5 000
kvm var ett troligt scenario att fördela
lokalerna på flera hyresgäster, något som
även är positivt ur ett riskperspektiv.
Arbetet ledde fram till ett hyresavtal
med kedjan Dollarstore om uthyrning av
större delen av fastigheten. Efter omfattande upprustning och anpassning av
lokalerna till Dollarstores behov flyttade
kedjan in våren 2018. Hösten 2019 tecknade Genova hyresavtal för återstående
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yta till sportkedjan Sportringen som planerar att slå upp portarna runt påsk i år.
– Arbetet pågår för fullt med att
anpassa lokalen till den nya Sportringenbutiken och vi har ett nära samarbete med
hyresgästen och deras egna entreprenörer
som färdigställer interiören. Byggnaden
öppnas också upp mot det intilliggande
torget med en ny entré och skyltfönster.
När projektet är klart har vi renoverat
inifrån och ut, med ny el, värme, ventilation och belysning. Lokalerna blir därmed
attraktiva och moderna för hyresgästen
och i mycket gott förvaltningsskick för
oss, säger Mikaela Malmgren, ansvarig
förvaltare hos Genova.
Båda hyresgästerna har tecknat
långa hyresavtal med Genova vilket
skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten och förvaltning med
stabila kassaflöden framåt.
– Vi har fått två nya långsiktiga hyresgäster, ökat hyresvärdet från 0 till 4,7
Mkr och mer än fördubblat fastighetsvärdet vilket självklart känns fantastiskt
roligt, fortsätter Henrik Sandström.
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Fastigheten
Gördelmakaren 5
Läge 	Handelsplats i
centrala Norrtälje
Uthyrbar yta

5 053 kvm

Hyresvärde

4,7 Mkr

Hyresgäster	Dollarstore och
Sportringen
Uthyrningsgrad Fullt uthyrd
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Genovas medarbetare
Genova verkar för att skapa en hållbar företagskultur där medarbetarna betraktas som
en avgörande resurs för bolagets framgång. God arbetsmiljö, personlig kompetens
utveckling och ett uttalat jämställdhets- och likabehandlingsarbete är några av
Genovas grundläggande principer.

5 hörnstenar i vår företagskultur
A N S VA R S O M A R B E T S G I VA R E
På Genova betraktas medarbetarna som
bolagets främsta resurs och viktigaste
ambassadörer. Genova arbetar aktivt
för att vårda och stärka varumärket och
strävar efter att vara en attraktiv och
ansvarstagande arbetsgivare. Genova
erbjuder goda anställningsvillkor och
möjligheter till ett utvecklande och stimulerande arbete där nytänkande uppmuntras och hög kvalitet står i fokus.
Bolaget arbetar även proaktivt med att
skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö
för sina medarbetare.
KO M P E T EN S U T V E C K L I N G
Genova uppmuntrar kompetensutveckling hos medarbetarna och ser gärna
att de själva kommer med önskemål
och förslag på utvecklingsmöjligheter
som gagnar både individ och företag.
Diskussionen sker i samband med
medarbetarsamtalet, då arbetssituationen i stort avhandlas och vilka mål
som ska stå i fokus till nästa samtalstillfälle. Ett verktyg för att förbättra
genomförande och uppföljning av
samtalet har implementerats. Årligen
hålls även lönesamtal med alla medarbetare, där principerna för lönesättning
och löneutveckling presenteras och
motiveras.
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JÄ M S TÄ L L D H E T O C H M Å N G FA L D
Genovas verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras
lika värde oavsett kön, etnisk eller
religiös tillhörighet, trosuppfattning
eller sexuell läggning. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid
rekryteringar. Vår målsättning är att
alla ska känna sig trygga i vår miljö.
Det är viktigt för oss att aktivt motverka alla former av trakasserier. Vid
rekryteringar strävar Genova efter att
nå en jämn könsfördelning och mix på
arbetsplatsen. Det är också viktigt att
anställda ska kunna förena föräldraskap och arbetsliv.
A R B E T S M I L J Ö P O L I CY
Genova har som övergripande mål
att skapa en god arbetsmiljö för alla
anställda. Risker för ohälsa i såväl
fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett
arbetsuppgifter, ska ges möjligheter till
både inflytande och utveckling samt till
samarbete och sociala kontakter. Alla
anställda har ett ansvar för sin arbetsmiljö gällande hälsa och säkerhet i den
dagliga verksamheten. Det är viktigt
att man som anställd inte bara följer
instruktioner och regler, utan också är
uppmärksam och rapporterar möjliga
risker och hot i arbetsmiljön.

F R I S K VÅ R D S A R B E T E
Bolagets gemensamma strävan är
att minska ohälsa och sjukfrånvaro.
Visionen är att företaget ska stödja
medarbetarna att utvecklas och att
känna sig friska, starka och betydelsefulla, både professionellt och privat.
Genova arbetar proaktivt med friskvård och hälsa, bland annat genom
att erbjuda alla anställda att utnyttja
ett friskvårdsbidrag samt gemensam
gruppträning. Gruppträningen sker
en gång i veckan och efter passet äter
alla deltagare en gemensam lunch som
bekostas av företaget.

Ansvarsfullt företag
Proaktivt arbete för att skapa en kultur där
etiska affärsmetoder och antikorruption sätts
högt på agendan, samt att bidra till att skapa
hållbara stadsmiljöer.

Ansvar som
arbetsgivare
En attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

Ägare

Styrelse

Michael Moschewitz
VD

Mikaela Tschöp
Ledningsgrupp

Förvaltningsfastigheter

Kontorsansvarig

Bostad

Ekonomi &
Finans

Affärsutveckling

Stadsutveckling

Peter Lövgren

Anna Molén

Projektutveckling

Henrik Sandström

Linda Frisk

Edvard Schéele

Fastighetschef

Chef Bostad

CFO

Erik Von Essen

Christelle Lestander

Marie Moström

William Smedberg

Beatrice Hedquist

Förvaltare

Kundansvarig

Redovisningschef

Analytiker

Projektledare

Henrik Raspe

Chef Affärsutveckling Chef Stadsutveckling

Projektchefer

Mikaela Malmgren

Angelica Gedlund

Jakob Olofsson

Förvaltare

Kundansvarig

Projekt- & Finanscontroller

Chef Projektutveckling

Kvalitets
ansvariga

Marknad/
Projekt

Kamilla Odelius

Linda Ljungdahl

Johan Gustafsson

Stefan Karlsson

Madeleine Nilsson

Förvaltare

Bolagsansvarig

Projektchef

Kvalitetsansvarig

Projektledare

Daniel Andersson

Henrik Enström

Lars Persson

Niklas Ekenman

Bolagsansvarig

Projektchef

Kvalitetsansvarig

Projektledare

Emma Mineur

Sara Andersson

Redovisningsekonom

Projektmedarbetare
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Kontakt
Michael Moschewitz, VD
e-post:

michael.moschewitz@genova.se

mobil:

0707 13 69 39

Edvard Schéele, CFO
e-post:

edvard.scheele@genova.se

mobil:

0703 99 69 90
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